Travel Shop

„BERLIN ZAWSZE CIEKAWY I ODWIEDZINY U HARREGO POTTERA”
Berlin
Atrakcje: zwiedzanie Berlina
ilość dni: ok 14h
grupa wiekowa: - szkoła podstawowa - gimnazjum - szkoła średnia
cena od: 95 PLN

Program
BERLIN - miasto-symbol, którego mieszkańcy na własnej skórze doświadczyli podzielonej murem Europy, jest stolicą
oraz największym miastem Republiki Federalnej. Jest to szczególne miejsce, które rezygnując z bezbarwności, robi
wszystko, by być postrzegane jako jedna z kulturalnych stolic Europy, gdzie można się zabawić lub wsłuchać w historię
- co kto woli. Berlin jako jedno z nielicznych miast tak dobrze pozwala zrozumieć trudne tematy, poprzez interaktywne,
doskonale przemyślane ekspozycje, majestatyczną ekspresję pomników i instalacji, genialnych przewodników w
muzeach. Zapraszamy na wycieczkę, podczas której poznacie najciekawsze i najbardziej znane miejsca tego
podlegającego bezustannym przeobrażeniom miasta.
A wszystkich fanów Harrego Pottera zapraszamy w podróż łączącą wizytę w Berlinie oraz wizytę w Hogwarcie. Podczas
wycieczki będziemy mogli zobaczyć Hogwart Express, odwiedzić Hagrida w jego chatce, kto wie, może pozwoli nam
usiąść w swoim wielkim fotelu. Będziemy mogli sprawdzić do której drużyny należelibyśmy jako uczniowie Hogwartu,
spróbować swoich sił w grze Quidditch oraz usiąść na chwilę w świetlicy Gryffindoru. Podczas tej wizyty na pewno nie
zabraknie magii!
PROGRAM RAMOWY:
Wcześnie rano zbiórka w wyznaczonym miejscu (7:00).
7:10- ok.10:30 Przejazd do Berlina,
10:30 – 12:00 Przejazd do najważniejszych zabytków stolicy Niemiec –Alexanderplatz z wieżą telewizyjną (z zewnątrz),
Wyspa Muzealna, Katedra Berlińska, Brama Brandenburska, Unter den Linden, Reichstag, Pomnik Holocaustu, Wyspa
Muzealna, Fragmenty muru berlińskiego.
Przejazd do Poczdamu.
13:00 – 16:00 Zwiedzanie interaktywnej wystawy Harry Potter podczas, którego zobaczymy m.in. Chatkę Hagrida,
Hogwart Express, odwiedzimy klasę ziołolecznictwa, świetlicę Griffindoru i zobaczymy Zakazany Las.
ok. 17:00 Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz. 20:00. Pożegnanie z pilotem, zakończenie wycieczki.

Cena zawiera
Transport autokarem; realizację programu; bezpłatne miejsca dla Opiekunów; opiekę i komentarz pilota TRAVEL SHOP;
ubezpieczenie KL i NNW SIGNAL IDUNA; podatek VAT;
CENA NIE ZAWIERA:
Dopłata za bilet wstępu na wystawę Harrego Pottera + 12,00€/os. (Uczniowie do 15 roku życia)
Dopłata za bilet wstępu na wystawę Harrego Pottera + 15,00€/os. (Uczniowie powyżej 15 roku życia i dodatkowe osoby
dorosłe)
Umowa może zostać podpisana w biurze lub na terenie szkoły.
Ceny zostały ustalone dla 45-48 pełnopłatnych Uczestników wyjeżdżających ze Szczecina , 4 Opiekunów bezpłatnie.
Kalkulacje wyjazdu z innych miejscowości na życzenie klienta.
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Konieczny ważny dowód lub paszport.
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